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Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  
4111997. (XII. 16.) Kt rendeletenek, valamint a modositasarol szolo 

2011998. (IX.l.)Kt rendeletenek egyseges szerkezetbe foglalt szovege a 
Budapest XXI. Ker. Csepeli Eromii Rt. teriilet reszletes rendezesi 

terverol 

Budapest-Csepel Onkonnanyzata Kepviselo-testiilete az 1990. evi LXV. tv. 
szerint, valainint az 1964. evi 111. tv. ( ~ t v . )  6.,25. 3-ai alapjail es az 
&v. 54. $-a felhatalmazasa alapjan a kovetkezo rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 
~ l ta lanos  eloirasok 

Az eloirasok hatalya 
1. § 

( I ) Jelen rendelet hatalya Budapest, XXI. kerulet Csepel, a volt Csepel 
Miivek teriiletebol a Csepeli Eroinii Rt. kozpoilti telephelyre, a 
szabalyozasi terveil jelolt tervezesi teriiletre, valamiilt az azt 
megkozelito, a Rozsa utca felol bevezetett kozteriileti iit teriiletere 
terj ed ki. 

(2) A szabalyozasi terv csak jelen eloirasokkal egyutt ervenyes. 
, , 

Az eloirasok alkalmazasa 
2. § 

( 1 ) Az 1 . $ (1 ) bekezdesben lehatarolt teriileteil teriiletet felhasznalni, 
letesitnlenyek elhelyezesere telket, epitesi teriiletet kialakitani, 
barnlely letesitn~enyt elhelyezni, epitesi tevekenyseget folytatni ill. 
lneglevo epuletet lebontani, e celokra epitesugyi hatosag eengedelyt 
kiadni csak az Orszagos ~ ~ i t ~ i i g y i  Szabalyzatnak (OESZ) es a 
Budapesti Varosrelldezesi Szabalyzatnak (BVSZ), az altalanos 
elvkayu rendelkezkselulek ks 11atOsAgi eliiirasoknak, \~alamint jele~l 
szabalyozasi eloirasoknak megfeleloen szabad. 



( 2 )  A 42-es ovezetii telkekre az OESZ 35-37. 5-anak es a BVSZ 

26. #-anak eloirasai, valanlint jeleil szabalyozasi eloirasok 

vonatkoznak. 

(3) A 72-es ovezetu telekre az OESZ 42. 5-anak es a BVSZ 28.6-anak 
eloirasai, vala~nint jeleil szabalyozasi eloirasok vonatkoznak. 

Telekala kitas 

4- § 

( 1 ) A tervezesi teriileten telket alakitani csak a reszletes rendezesi tenrnek 
megfeleloen szabad. 

( 3 )  A 4243s es 73-es ovezeten beliil c,sak toinbtelek alakitliato ki 

(-3) A kerites epitesere az OESZ eloirasai vonatkoznak 

4 A Duns es a lciizvetle~~ csatlakozo teriiletek elvalasztd hataran kerites 
nem letesithetii. 

]I parteriiletekre vonatkozo eloirasok 
Letesitmenyek elhelyezese 

5. 5 

(I)  A 42-es ovezetbeil a rendezesi tervben kialakitott A, B, jelii 
telkeken szallasepuletek kivetelevel, vala~~~ennyi az OESZ 3 7. 5 
eloirasa szerinti epiilet helyezlieto el, az alabbi pararneterek 
betartasaval: 

- beepitettseg = max. 45% 

- zoldfeliileti mutato = min. 20% 

- l~omlokzatinagassag "A" teriilet = max. 30 m 

."B" teriilet = inax. 10 111 



Az epiilet szerkezete es hoinlokzata nem valtoztathato, a nyilaszarok 
ritmusa, merete, foi-nlaja az eredeti kialakitasnak lllegfeleloen 
meg$artando vagy visszaallitando. A diszito ele~nek, 
teglaparkanyzatok helyreallitand6k. Az eredeti epitksi anyagok 
inegvaltoztatasa tilos. A teglaho~~~lokzatok bevakolasa neill 
engedelyezheto. A hoi~~lokzatok festesere, feli~jitasara epitesi 
eilgedelyt kell kemi, inelyhez a hoinlokzat szinezesi tervet kell 
inellekelni. 

A helyi vedettsegre javasolt epiiletek feliijitasi igenye eseten 
benNjtand6 epitesi engedelyhez illellekelili kell a jeleil allapotot 
dokuinentalo fenykepeket, felineresi rajzokat es a szoinszedos 
epiiletek homlokzatait abrazolo fotokat is. 
Az engedelyezes elott a keriileti Foepitesz velemenyet ki kell kenli, 
illely velemenyt a l~atosagi eljaras soran figelembe kell venni. 

(9) A Duna-part inenti 300 m szeles teriiletsavban tervezett epiilet eseten 
az engedelyezesi ten[ reszekent a Dtuila feloli ilezettel lat~~imytervet 
kell kesziteni, melyhez a keriileti Foepitesz, valamint a XXII. ke~iileti 
Onkonnanyzat Foepitesze velemenyet ki kell kemi. 

(1 0) A ~neglevo epiiletek felaitasa eseten a ho~nlokzatoi~ vezetett 
koziniivezetekekbol a l~asznalaton kiviiliek eltavolitandok. 

( 1 1 ) A Csepel 11. Eroinii teriileten tervezett inagas poiltok (kemen yek, 
stb.) magas poiltokat az OESZ 3. Sz. inelleklete szeriilt 
akadiilyjelzessel kell ellhtni. A oappali lkgiakadily-jelztseket a 
inindenkori torvenyek, eloirasok alapjan kell meghatarozni. 

( 1 2) A Csepel 11. Eroinu teriileten tervezett inagas pontok (kemenyek, 
stb. ) a muszaki parainetereit, valainint az ejszakai j elzeset -kivi- 
lagitasat- a miildei~kor ervenyben lev6 torvenyek, eloirasok 
alapjan kell illeghatarou~i, a magassagat tekllltve torekedni kell a 
legalacsonyabb kialakitasra. 



Zoldfeliiletekre vonatkoz6 eloirasok 

7. § 

A 42-es ovezetii ipari teriilet telkenek iniiliinuln 20%-a zoldfelii- 
letkent alakitando ki. A szabalyozasi terveil a telkekeil belul 
zoldfeliiletkent jelolt teriileteket beepiteni vagy burkolattal ellatni ilenl 
szabad. 

A 72-es ovezetii erdo teriilet telkenek min. 70%-a zoldfeliiletkent 
alakitando ki. 

A szabalyozasi terveil a telkeken beliil zoldfeliiletkent jelolt 
teriileteket beepiteili vagy burkolattal ellati~i ileln szabad. 

A kozmiisavok feletti teriileteil a zdldfelij.iet kialakitasa az adott 
kozmiivezetekre vonatkozo eloirasok figyelembe veteleve1 torteilhet. 

A zoldfeliiletkent jelolt telekreszek fasitasi tilalini sarrokon kirriili 
te~iilete fasitando, az intenziven fasitott teriilet ilenl lellet kisebb a 
BVSZ-bell eloiilnal. 

Az arvizvedelllli eloirasok figyeleinbevetelevel az arvizvedelmi rezsii 
fasitasa tilos. 

A 72-es ovezetii erdo teriiletell - az infrastnikturalis letesitmenyek 
nyomvonal&lak, illetve epitinenyek teriileteilek kivetelevel - a fasitas 
kotelezo, a talajszeimyezes sziikseges elharitasaval. 

A szabalyozasi terveil "letesitendo fasor" jellel jelolt teriiletekeil az 
epitkezes befejezese utan a fasitas vegrehajtasa kotelezo akkor is, ha 
a telekre eloirt ininiinalis fasitottsag mar korabban inegvalosult. A 
Duna-parton kotelezo a latvai~yfasitas. Ah01 a magaspart miatt 
(a rezsiin) a fasitas a~zvede l in i  eloirasok miatt nem vegezheto el, 
ott a fasor helyett a parti ut szabalyozasi szelessegen beluli zold- 
savot kell kialakitani. 

~ ~ i t k e z e s  es iilfrastruktiira telepitQ megkezdeset ineyelozoeil 
fafelnleresi es favedelini tervet kell kesziteni. A fakat ennek 
i~~egfelelo vedelemmel kell ellati-ni. 



(3) A koziniiletesitn~ei~yek agazati eloirasok szeriilti vedotavolsagait 
biztositani kell. 

(4) A kozinuveket teriilet takarekosan kell elrendezni, ennek soran 
figyeleinbe kell venili az utak fasitasi igenyeit is. 

( 5 )  ~ t e ~ i t e s n e l  es i~trekonstrukcional az iitepitbsel egyutt a kozilluveket 
ki kell epiteni. 

(.6) A koziniiletesitmenyek ell~elyezesenel a varoskepi inegjelenitest es az 
esztetikai kovetelilleilyeket figyeleinbe kell venni. 

(7) A tervezett vizikozillii letesitinenyek (figyelokutak, hiito\~izcsato~~~a. 
ipari vizkiveteli mii es az ipari vizvezetek) megepitesehez vizjogi 
letesitesi engedelyt kell keimi a Kozep-Duns-volgyi V~ziigyi 
Igazgatosagtol a 1811996. (VI. 13.) KHVM rendeletbeil eloii-t 
mellekletek csatolasaval. 

( 8 j ipari viz- es ivovizvezetek ilelll kotheto ossze es a felhagyott ipar~ 
\lizvezetekekben ivoviz szallitasa 11e111 engedelyezheta. 

(9) Tecl~nologiailag szeililyezett viz a kozcsatonlaba elotisztitas utan 
\lezetheto. 

(10)" tervezesi teriileteil a tervezett vizkiveteli iniitol D-re eso Duna 
partoil inagaspartot kell letrehozni 30 in szelessegben a mertekado 

I 
arvizszint folott 1,3 nl terepszioten. A vizkiveteli miitol E-ra 
megmarado hullhmteri oldaloil epitmeny elhelyezese az illetekes 
VIZIG l~ozzajarulasa vagy felmentese eseteil engedelyezheto. Az 
arvizvedelmi toltessel vedett szakaszoil a toltes miildket 01dalh.n 10- 
10 in-es savot szabadon kell hagyni az arvizi vedekezes ill. 
karbantartas szhmara. Ettol elterni csak az illetekes vizugyi hatosag 
fel~ileiltese alapjan lehet. 

(I I)  A felhagyott, uzeinen kiviili fold feletti vezetekeket el kell boi~tani, a 
foldbell inarado iizeineil kiviili vezetekek biztoilsagos lezaraskrol 
goildoskodni kell. 



(4) A Kozpoilti iittol a Rozsa u-ig vezeteildo tervezett kozteriileti 
@'ij to6t szabalyozasi szelessege 2 5,O 111. 

(5)' Kozforgaloill szhmara megnyitott maganotak: 
Fo utca: Kozponti uttol nyugatra eso szakasza (12-20 in), 
Deli utca: Vegyigepgyar utca-Eromu utca utca kozotti szakasz 

(16 in), 
Eroinu utca - Gaz utca kozotti szakasz: a ineglevo 
epuletek tavolsaga 

Gaz utca ( 10 in), 
Eroinii utca: (1 0 in ) 
Csoszerelo utca: (10 111 ) 
Egyedi Gepgyar utca:( 15 in, ill. a ineglevo epuletek tavolsaga ) 
Gaz utcarol a Duila partra kivezeto utca: ( 16 in ) 

(6)  Telkeil beliili feltaro utak: mindazok, ainelyek ileill tartozilak a (2)-  
(5)-(4) bekezdesekbe. 
Ezek kizarolag a telek tei-iiletreszeii~ek hasznalatat, kiszolgalasat 
szolgalj ak. A telek reszet alkotj ak. 

(7) A parkolast sajat telkeil bell11 kell inegoldani, parkolohelyi5 dolgozo 
norn~ativa szerii~, illetve az OESZ 78. 6-aban foglaltak szeriilt. 

(8) Az utak ill. a szabalyozasi szelessegiikben vezeteildo kozil~iivek 
epitesenel a szabalyozasi terv mellekletet kepezo ilt mints kereszt- 
szelveilyek szerinti kialakitast kotelezo erveil~lyel be kell tartani. 

(9)' Iparvaganyok : 

a) lllegsziinte tendo iparvagalzyok: 
72. sz. Nagy daru vagany 
Vainr aktari vagan y 
67. sz. Tankvaghy 
7 5 sz. IOsdaru vagany 
77 sz. Szivattyli 11. vaghy 

b) inegtartando iparvaganyok: 
120. sz. Salakos fovagaily 
36. sz. Eroinu forgalini vagany 
82. sz. Szivattyli also vagany 
80.sz vagany 
84. sz. Partfali vagany 

Azok a vaganyok, ainelyekrol a szabalyozas ileill rendelkezik ( 40., 4- 1 . , es 
85. sz. vaghnyok ) igei~y szerint fenntarthatok, vagy inegsziintethetok. 

s 
,\ 10 190s. (IS. I )Kl ixaideld 4s. ( 5 )  bckczdL%G\.cl mug;ill;~pi(clll szci\.cg 
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- Vizminoseg vedelmi szei~~poi~tbol a teriilet felsziili vizei a 1112-es, a 
felsziil alatti vizek pedig az 112-es vedettsegi kategoriaba tartoznak. 

- Az RRT teriileten illiikodo letesitinenyek szeililyvizei csak elotisztitas 
utan vezethetok kozcsatornaba. 

- A szeilnyezo anyagok eszlelesere talajvizfigyelo illo~litoriilg reildszer 
telepitese kotelezo. 

- Az RRT teriileten letesiilo iij iizeinekbeil a veszelyes anyag tarolasi, 
kiszerelesi technologiik alkalmazasa s o r h  a felsziili es a felsziil 
alatti vizek vedelme erdekeben a nlindenkori hatalyos rendeleteket, 
eloirasokat kell figyelenlbe venni. 

'1 
Az alabbi reildeletek betartasa kotelezo: 

- veszelyes anyagokkal es veszelyes keszitmenyekkel kapcsolatos 
eljarasrol, szilo 23311 996. (XII. 36. ) Koi1nailyreilde1e-t es a 
vegrehajtasi utasitasaban 411 997. (11. 3 1 .)NM, 3 1 1 1997 (X. 17.)NM 
foglal-tak, 

- az iizein ek havaria ter-veiben foglaltak, 

- az egheto folyadekok es olvadekok tarolotartaIyairo1 szolo mindenkori 
hatalyos rendeletben foglaltak. 

- a viuninosegi karelharitassal osszefiiggo feladatokrol szolo 13211 997. 
(VII. 34.) Konll. reildeletbeil foglaltak. 

(3) Talaj es talajvedelem 

a) Az iij erolniivi technologak illegvalositasa elott a benihazolulak 
1' 'I konlyezetfoldtani szakvelemenyt kell kesziteni a mar meglevo talaj- 

es talajszennyezesek feltaras&a. 

b) A reszletes feltaras alapjan a szennyezes-inentesitest a teriiletileg 
illetekes konlyezetvedehni feliigyeloseg bevonasaval kell elvegezni. 

c) A folyoinederbe torteno beavatkozas eseten (partbovites, 
partrendezes, inederkotras, inederiszap ehelyezes) a Kozep- 
Dunavolgyi Konlyezetvedelini Feliigyeloseg eloirasai szeriilt kell 
eljanli. 

d) Ero~lliivi technologiikban vegyi ailyagok tarolasa eseten a 
talajvedelein erdekeben a 10211996. (VII. 12.) Komanyrendelet 1. 
fiiggelekeben a veszelyes liulladekok tarolasara vonatkozo eloirasok 
betartasa kotelezo. 



(1) BeCpitksi terv: 
Az RRT olyail reszlete, aillely valainely teriilet, telektoinb vagy 
telekcsoport telkeinek, tovabba esetleges egyes telkelulek 
beepitesi modjat az altalhos szabalyoktol elteroen allapitja ineg. 
A beepitesi tervet M=1:500 vagy 1 :ZOO ineretaran* helyszinrajzok- 
kal, iniiszaki leirassal kell dokumentalni, az eredeti es a tervezett 
allapotra vonatkozoan, inely tartalinazza a tervezett letesitinenyek 
adatait, inereteit, az egysegek elhelyezesen kiviil a parkolas, az 
klfeltoltes, a zoldteriiletek kerteszeti lualakitasara, a kounuellatas 
megoldasara vonatkozoan, az anyagok jelolesevel, a novenyzet 
abrazolasaval. A dokuinentaciol~oz mellekelni kell szukseg szerint a 
szakhatosagi veleinenyeket, eldzetes kornyezeti hatastanulmanyt. 

(2 j Latvanyterv: 
Az RRT olyaii reszlete, inely valaillely kozterirleti utca, illetve a 
kozforgaloin szamara megnyitott magaililt, valainiilt a Duna szakaszra 
vonatkozo epitinenysor, berendezesi, hoinlokzati kepet hivatott 
bemutatni. A dokuinentaciol~oz M= 1 : 500-as vagy 1 200-as 
helyszinrajzot, utcakepet, szintervet, perspektivlkus kepet, inuszaki 
leirast es szukseg szerinti, a tervezo altal tett kozinuegyeztetesi 
ilyilatkozatot kell kesziteni. 

(3) Az (1) es (3) bekezdesben szereplo terveket az iigyfel kerelinere elvi 
epitesi engedelyezesi eljaras kereteben az epitesiigyi hatosag hagyja 
jova. Az elbiralas sorail a keiuleti Fokei-tesz es Foepitesz veleinenyet 
be kell szerezni. 


